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TAURAGĖS LOPŠELIS „ĄŽUOLIUKAS“  

TARPTAUTINĖ GAMTOSAUGINIŲ MOKYKLŲ PROGRAMA 

GAMTOSAUGINIS KOMITETAS 

 
Vardas, pavardė, 

pareigos 

Veiklos sritys 

Monika Altaravičienė, 

mokytoja 

 

Gamtosauginio  komiteto  vadovė, veiklos organizavimas, 

aplinkosauginis auditas, veiksmų planavimas, monotoringas, patirties 

sklaida. 

 

Airida Oželienė, 

mokytoja 

Gamtosauginio komiteto vadovės pavaduotoja, ekologinis 

bendruomenės švietimas, veiklos rezultatų sklaida IT priemonėmis. 

 

Viktorija Paulauskienė, 
direktorė 

Gamtosauginio komiteto veiklos koordinavimas, bendruomenės 

telkimas, bendradarbiavimas su socialiniais partneriais. 

 

Greta Čiapienė 

direktoriaus pavaduotoja 

ugdymui 

Gamtosauginės veiklos informacijos sklaida. 

Birutė Antanaitienė,  
mokytoja 

GMP idėjų integravimas ugdymo procese, žaliosios laboratorijos – 

šiltnamio veiklos organizavimas. 

 

Aistė Nausėdienė GMP idėjų integravimas ugdymo procese, veiklų organizavimas. 

Paulina Stulgaitė GMP idėjų integravimas ugdymo procese, veiklų organizavimas. 

Estera Stonienė, 

mokytoja 

GMP idėjų integravimas ugdymo procese, žaliosios laboratorijos – 

šiltnamio veiklos organizavimas. 

 

Daiva Kleinienė, 

vyriausioji buhalterė 

Energijos, vandens taupymas, žaliosios laboratorijos – šiltnamio 

veiklos organizavimas.  

 

Vilija Jurkuvienė,  
mokytoja 

GMP idėjų integravimas ugdymo procese, Žaliojo labirinto 

integravimas į ugdymo veiklas. 

 

Laima Šimkienė 

mokytoja 

GMP idėjų integravimas ugdymo procese, Žaliojo labirinto 

integravimas į ugdymo veiklas. 

Lina Nevardauskienė,  

mokytoja 

Komiteto sekretorė. Tėvų įtraukimas į gamtosauginę veiklą, Žaliojo 

labirinto integravimas į ugdymo veiklas. 

 

Rita Lekienė, 

 mokytoja 

GMP idėjų integravimas ugdymo procese, Svajonių sodelio 

puoselėjimas. 

 



Daiva Šulcienė,  

mokytoja 

GMP idėjų integravimas ugdymo procese, Svajonių sodelio 

puoselėjimas. 

 

Laima Šimkienė 

mokytoja 

GMP idėjų integravimas ugdymo procese, Svajonių sodelio 

puoselėjimas. 

Vida Stanevičienė,  
mokytoja 

GMP idėjų integravimas ugdymo procese, tėvų įtraukimą į 

gamtosauginę veiklą. 

 

Marytė Jončienė, 

muzikos mokytoja, 

renginių organizavimas, bendradarbiavimas su socialiniais 

partneriais. 

  

Edita Daunienė, 

socialinė pedagogė 

Tėvų įtraukimas į gamtosauginę veiklą,  renginių organizavimas. 

Vaida Jonušaitienė, 

mokytojo padėjėja 

Energijos, vandens taupymas, akcijų organizavimas. 

 

Justinas Čiapas, 

 tėvų atstovas 

Ekologinis švietimas, tėvų įtraukimas į gamtosauginę veiklą. 

Tadas Nausėda, 

tėvų atstovas 

Ekologinis švietimas, tėvų įtraukimas į gamtosauginę veiklą. 

Jovita Kiržgalvienė, 

Tauragės VRCM 

„Pušelė“ direktorė 

Socialinis partneris, bendradarbiavimas gamtosauginėje veikloje. 

Bronislovas Ambrozas, 

Šilinės girininkijos 

girininkas 

Socialinis partneris, bendradarbiavimas gamtosauginėje veikloje. 

Asta Šturmienė, 

direktorės pavaduotoja 

ūkiui 

Atliekų rūšiavimas, energijos taupymas, aplinkos tvarkymo akcijų 

organizavimas, aplinkos želdinių puoselėjimas, priežiūra. 

Jonas Gudavičius, 
darbininkas-kiemsargis 

Aplinkos tvarkymas, antrinių žaliavų rinkimas, rūšiavimas. 

 


